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Legendary Man of the Amer-
ican West 
 
Sam Bass and His Train Robber 
Gang 
Vervolg van magazine 144 
 
Generaal Jones werd op dat 
moment angstig over de ben-
de. Van Jim Murphy was geen 
woord vernomen sinds hij 
zich weer bij de band had 
aangetrokken, want hij was zo 
nauwlettend in de gaten ge-
houden dat hij geen gelegen-
heid had gehad om met de 
autoriteiten te communice-
ren, en het leek erop dat hij 
gedwongen zou worden om 
deel te nemen aan de volgen-
de overval, ondanks zichzelf. 
 
Bij Belton verkocht Sam een 
extra pony die zijn partij had 
na het stelen van de merrie 
bij Waco. De koper eiste een 
koopsom omdat de verkopers 
vreemden in het land waren. 
Terwijl Bass en Barnes in een 
winkel het vereiste document 
aan het uitschrijven waren, 

greep Murphy de gelegen-
heid aan om een kort briefje 
naar generaal Jones te ren-
nen: "We zijn op weg naar 
Round Rock om de bank te 
beroven. Wees er in gods-
naam om het te voorkomen." 
Toen het postkantoor naast 
de winkel lag, slaagde de ver-
rader erin zijn verraadbrief te 
versturen, slechts één mi-
nuut voordat Bass weer op 
straat kwam. De bende ver-
volgde hun weg naar Round 
Rock en kampeerde in de 
buurt van de oude stad, die 
ongeveer een mijl ten noor-
den van New Round Rock ligt. 
De bandieten besloten om 
drie of vier dagen te rusten en 
hun paarden te voeren voor-
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dat ze hun overval probeer-
den. Deze vertraging was 
voorzienig, want het gaf ge-
neraal Jones de tijd om zijn 
Rangers samen te stellen om 
de aanval af te slaan. 
 
Nadat majoor Jones adjudant-
generaal van Texas was ge-
maakt, stuurde hij een klein 
detachement van vier of vijf 
Rangers om te kamperen op 
het Capitool in Austin. Hij 
trok zijn eenheden van ver-
schillende bedrijven langs de 
lijn. Elke eenheid zou gede-
tailleerd worden om in Aus-
tin te kamperen, en ongeveer 
om de zes weken of twee 
maanden zou het detail wor-
den afgelost door een ploeg 
van een ander bedrijf. Men 
zal snel zien dat dit een ver-
standig beleid was, omdat het 
detail altijd bij de hand was en 
op korte termijn per spoor of 
te paard in elke richting kon 
worden gestuurd. Bovendien 
was generaal Jones toegewijd 
aan zijn Texas Rangers en 
hield hij ervan om ze in de 

buurt te hebben waar hij ze 
dagelijks kon zien. Op dat 
moment kampeerden vier 
mannen van Compagnie "E" - 
korporaal Vernon Wilson en 
de soldaten Dick Ware, Chris 
Connor en George Harold - in 
Austin. De korporaal hielp 
generaal Jones als klerk in 
zijn kantoor, maar had de lei-
ding over de ploeg op het ter-
rein van het Capitool, sliep in 
het kamp en had zijn maaltij-
den bij hen. 
 
 
 
Toen generaal Jones 
Murphy's brief ontving, was 
hij verbaasd over Bass' ver-
metelheid 
om binnen 
vijftien of 
twintig 
mijl van de 
hoofdstad 
van de 
staat, het 
hoofd-
kwartier 
van het Frontier Battalion, 
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een bank te beroven. De brief 
werd geschreven in Belton, 
Texas, en ontvangen op het 
kantoor van de adjudant-
generaal op de laatste post in 
de middag. De compagnie 
rangers die het dichtst bij 
Round Rock lag, was luite-
nant Reynolds' Company "E", 
gestationeerd op San Saba, 
115 mijl verderop. Er was op 
dat moment geen telegraaf 
naar San Saba. Generaal Jo-
nes dacht enkele ogenblik-
ken na ontvangst van de brief 
na en regelde vervolgens snel 
zijn plan. 
 
Hij wendde zich tot korporaal 
Wilson en vertelde hem dat 
Sam Bass en zijn bende in 
Round Rock, Texas, waren of 
binnenkort zouden zijn, om 
de bank daar te beroven. 
 
"Ik wil dat je onmiddellijk ver-
trekt om een bevel naar lui-
tenant Reynolds te brengen. 
Het is 65 mijl naar Lampasas 
en je kunt die plek vroeg ge-
noeg in de ochtend maken 

om de Lampasas en San Saba-
etappe te vangen. Je moet die 
fase bij alle gevaren maken, 
jezelf noch je paard redden, 
maar deze bevelen zo snel 
mogelijk aan luitenant Rey-
nolds geven," beval hij. 
 
Korporaal Wilson haastte 
zich naar de stal, zadelde zijn 
paard op en reed vlak bij het 
vallen van de avond weg uit 
Austin tijdens zijn wilde rit. 
Wilson bereikte Lampasas bij 
daglicht de volgende ochtend 
en maakte de uitgaande 
etappe naar San Saba. Van 
Lampasas naar San Saba was 
50 mijl, en het duurde de hele 
dag om het podium te maken 
om de reis te maken. Zodra 
hij in de stad landde, huurde 
korporaal Wilson een paard 
en galoppeerde drie mijl naar 
het kamp van luitenant Rey-
nolds en leverde zijn bevelen 
af. 
 
Nadat hij korporaal Wilson 
naar luitenant Reynolds had 
gestuurd, haastte generaal 
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Jones zich naar het Ranger-
kamp op het terrein van het 
Capitool en beval de drie 
Rangers, Ware, Connor en 
Harold, om naar Round Rock 
te gaan, hun paarden in high-
smith's stal te plaatsen en 
zich verborgen te houden 
totdat hij ze de volgende och-
tend zelf met de trein kon be-
reiken. De volgende ochtend 
ging generaal Jones naar 

Round Rock. Hij droeg morris 
Moore mee uit Austin, een 
ex-Ranger maar toen plaats-
vervangend sheriff van Travis 
County. Bij het bereiken van 
zijn bestemming riep de ge-
neraal plaatsvervangend she-
riff Grimes van Williamson 
County op, die gestationeerd 
was in Round Rock, vertelde 
hem dat Bass in de stad werd 
verwacht om de bank te be-

roven en dat een verkenner 
van Rangers zo snel mogelijk 
in de stad zou zijn. Jones advi-
seerde afgevaardigde Grimes 
om scherp op vreemden te 
letten, maar in geen geval 
een poging tot arrestatie te 
doen totdat de Rangers kon-
den arriveren. 
 
Ondertussen, in San Saba, le-
verde sergeant Nevill Rey-
nolds' bevelen af aan het 
Ranger-kamp, die kort en to 
the point waren: "Bass is at 
Round Rock. We moeten er 
morgen zo vroeg mogelijk 
zijn. Maak een detail van acht 
mannen en selecteer dege-
nen die de paarden hebben 
die het beste in staat zijn om 
een snelle run te maken. En 
jij, met hen, meldt zich hier 
bij mijn tent klaar om in der-
tig minuten te rijden." 
 
Het laatste deel van de Sam 
Bass story volgt volgende 
maand. 




